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Aquisição de conhecimentos que permitam compreender a atividade financeira do Estado e da
administração pública portuguesa, bem como da realidade financeira da União Europeia, globalmente
consideradas, designadamente quanto aos fundamentos teórico-valorativos dessa intervenção, aos
quadros institucionais vigentes e às instituições públicas financeiras integradas ou não na estrutura do
Estado financeiro. Aquisição de conhecimento sistematizado da realidade financeira portuguesa no
âmbito dos subsetores financeiros.
Compreensão da política orçamental e do seu enquadramento macroeconómico. Compreensão das
finanças públicas comunitárias.

Acquisition of knowledge to understand the financial activity of the State and of the Portuguese
government as a whole, particularly with regard to theoretical and values of this intervention, the existing
institutional frameworks and public financial institutions or not integrated in the financial structure of the
state. Acquisition of systematic knowledge of the Portuguese financial reality in the sub-financial sectors.
Understanding of fiscal policy and its macroeconomic framework. Understanding the main issues of
public finances of the european union.

Conteúdos Programáticos Síntese

Syllabus Overview

Conteúdos Programáticos

Syllabus

Metodologia de Ensino e
Avaliação

Teaching and Assesment
Methodologies

Compreensão do fenómeno financeiro, das finanças públicas portuguesas e da União Europeia, seus
princípios, regras e instrumentos, bem como dos respetivos desafios e limitações.
Understanding of the financial phenomenon, Portuguese public finances and the European Union, its
principles, rules and instruments, as well as the respective challenges and limitations.
Estudo da dimensão e estrutura da realidade financeira. Introdução ao fenómeno financeiro. Evolução
do pensamento financeiro
A economia do fenómeno financeiro. Finanças, doutrinas e sistemas económicos e sociais.
Os contextos da decisão financeira. A envolvente da decisão financeira. As instituições financeiras
nacionais e, em especial, as comunitárias. A realidade financeira comunitária e internacional.
As regras e os princípios orçamentais. O orçamento do Estado: origens e conceito. O conteúdo do
orçamento do estado português e comunitário. A execução e o controlo orçamental.
O processo, o conteúdo e a estrutura do orçamento do Estado. Os novos instrumentos financeiros. A
sustentabilidade financeira num contexto de moeda única: a governação económica, financeira e
orçamental europeia. Os orçamentos funcionais, a gestão por objetivos.
Os espaços da decisão financeira: a realidade financeira comunitária e internacional. As finanças e o
direito financeiro da União Europeia.

Study of the dimension and structure of financial reality. Introduction to the financial phenomenon.
Evolution of financial thinking
The economy of the financial phenomenon. Finance, doctrines and economic and social systems.
The contexts of financial decision. The envelope of the financial decision. National and, in particular,
Community financial institutions. The Community and international financial reality.
Budget rules and principles. The state budget: origins and concept. The content of the Portuguese and
Community state budget. Implementation and budgetary control.
The process, content and structure of the state budget. The new financial instruments. Financial
sustainability in a single currency context: European economic, financial and budgetary governance.
Functional budgets, management by objectives.
The spaces of the financial decision: the financial reality community and international. Finances and
financial law of the European Union.

Abordagem teórico-prática acompanhada de uma permanente ligação à realidade portuguesa,
compreendendo a administração pública financeira e à realidade europeia. Avaliação final: prova escrita
de exame (100%).

Theoretical and practical approach accompanied by a permanent connection to the Portuguese reality,
comprising administering public funds and to the European reality. Final assessment: Written exam
(100%).
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